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   त्या उंच स्तंभावर उभा असलेला आनंदी 
राजपुत्राचा पुतळा शहराचे गौरवचचन्ह होत.े पण 
खाली जमिनीवर ददसणारे अतीव द:ुख पाहून 
राजपुत्राच्या ननळ्याशार डोळ्यात िात्र अश्र ूतरळत 
असत. राजपुत्राचा पुतळा िौल्यवान सोन,े रत्न व 
खडयांनी जडवलेला असूनही अचल असल्यािुळे 
गरीबांच ेद:ुख किी करू शकत नव्हता. पण तेव्हाच 
एक  पाकोळी पक्षी राजपुत्राच्या पायाजवळ येऊन 
थांबतो. राजपुत्र पक्ष्याला आपला संदेशवाहक 
बनण्यासाठी त्याच ेिन वळवतो. आपल्या 
पुतळ्याच्या अगंावरील एकएक सोन्याच ेपान, रत्न व 
खडा तो पक्ष्यािार्फ त गरीबांना पाठवतो. थडंीच्या 
ददवसांत पक्ष्याला उबदार देशात जावेसे वाटते. पण 
जजफर झालेल्या राजपुत्राच्या प्रेिात अडकलेला पक्षी 
पररणािांचा ववचार न करता राजपुत्राजवळच राहातो. 
हळूहळू पक्षी त्याला सांचगतलेली सवफ कािे करतो. 
शवेटी दोघांकडहेी देण्यासाठी काही उरत नाही.      

   ऑस्कर वाइल्डची ही अमभजात परीकथा करुणा 
आणण नन:स्वाथफ यांच ेसुरेख मिश्रण आहे. रॉबबनच्या 
सुदर चचत्रांनी त्याला नवे चतैन्य मिळवून ददले आहे.  



     शहराच्या उंच भागात एका उंच स्तभंावर आनदंी राजपतु्राचा पतुळा 
उभा होता. पतुळ्याला सवफ बाजंुनी सोन्याची पातळ पाने जडवलेली 
होती. डोळ्यांच्या जागी दोन तजेस्वी िौल्यवान ननळे नीलि खड े
बसवले होत.े त्याच्या हातातील तलवारीच्या िठुीवर िोठे लाल 
िाणणक चिकत होत.े     
  लोक या पतुळ्याचे कौतुक करत होत.े “पवनकुक्कुटाइतकाच सुदंर 
ददसतोय पतुळा,” नगरपररषदेचा एक सदस्य म्हणाला. खोट्या 
प्रनतषे्ठसाठी तो आपली कलात्िक दृष्टी मिरवत होता. पण लोकांनी 
आपल्याला अव्यवहारी सिजू नये म्हणून तो पढेु म्हणाला, “पण या 
पतुळ्याचा तसा काही उपयोग नाही.” 
  “त ूया आनदंी राजपतु्रासारखं का बनत नाहीस?” एक आई आपल्या 
छोट्याशा िलुाला सिजावत होती. त्या िलुाने आभाळातील चंद्राचा 
हट्ट धरला होता.   
  “आनदंी राजपतु्र कधी कुठल्या गोष्टीसाठी रडला नाही,” आई 
म्हणाली. 

    “एका गोष्टीचं िला बरं वाटतयं की जगात 
कुणीतरी खूप आनदंी आहे,” एक ननराश 
िनषु्य त्या अद्भतु पतुळ्याकड ेपाहून 
पटुपटुला.  
  “तो अगदी देवदतूासारखा ददसतोय,” एका 
धिाफदायी ससं्थेची िलेु म्हणाली. त ेनकुतचे 
चचफिधून बाहेर पडले होत.े त्या सवाांनी 
अगंात गडद केशरी झगा व त्यावर पांढरा 
स्वच्छ बबनबाह्ांचा सदरा घातला होता.   
  “तमु्हाला कस ंिादहत?” एका गणणत 
तज्ज्ञाने शकंा काढली, “तमु्ही देवदतू 
पादहलाय का?” 
  “हो तर! आम्ही स्वप्नात पादहलयं त्याला,” 
िलेु उत्तरली. गणणत तज्ज्ञाच्या कपाळावर 
आठ्या पडल्या व तो गभंीर झाला. िलुांनी 
स्वप्ने बघणे त्याला 
पसतं नव्हत.े 



    एके रात्री शहरावर एक पाकोळी पक्षी उडत आला. त्याचे 
मित्र सहा आठवडयांपवूीच इजजप्तला गेले होत.े पण तो एकटा 
िागे रादहला. कारण तो एका सुदंर लव्हाळी (एक गवत) च्या 
प्रेिात पडला होता. वसतं ऋततू एका पतगंाचा पाठलाग 
करत असताना त्याला नदीककनाऱ्यावरील लव्हाळी ददसली 
होती. लव्हाळीची सडपातळ कंबर पाहून पाकोळी नतच्याकड े
आकवषफत झाला आणण नतच्याशी बोलायला थांबला.  
   “िी तझु्यावर पे्रि करू शकतो का?” पाकोळी म्हणाला. 
त्याला एकदि िदु्दयावर येण्याची सवय होती. हे ऐकून 
लव्हाळीने आपली कंबर झकुवली. िग पाकोळीने गोल-गोल 
उडत आपल्या पखंांनी पाण्याला स्पशफ केला व चिचिणारे 
तरंग उत्पन्न केले. हे त्याचे वप्रयाराधन उन्हाळाभर चालले.  

“हा िखूफपणा आहे,” इतर पाकोळी म्हणाले, 
“लव्हाळीकड ेसपंत्ती नाही आणण नतचे खूप 
सारे नातवेाईक आहेत.” खरंच, नदीचे पात्र 
लव्हाळ्यांनी भरले होत.े शरद ऋत ू
आल्यावर सवफ पाकोळी पक्षी उडून गेले.  

  “िला वाटत ंती कुटंुबवत्सल आहे,” असा ववचार करून पाकोळीने 
आपले प्रयत्न सरुू ठेवले. “पण िला प्रवास करायला आवडत.ं 
िाझ्या पत्नीलाही प्रवास करायला आवडायला हव.ं” 
  “त ूिाझ्यासोबत येशील?” सरतशेवेटी तो लव्हाळीला म्हणाला. 
लव्हाळीने नकाराथी िान हलवली. नतला आपल्या घराची खूप ओढ 
होती.     
  “म्हणजे त ूिाझ्या भावनांशी खेळतयेस तर!” पाकोळी बोलला, 
“आता िी वपरॅमिडच्या देशात जातो. अलववदा!” आणण पाकोळी 
उडून गेला 
   ददवसभर तो उडत होता. रात्री तो शहरात पोहोचला.  
“आता िी कुठे थांब?ू” त्याला प्रश्न पडला, “िला वाटत ंशहराने 
काहीतरी सोय नक्कीच केललेी असणार.” 
   िग त्याने उंच स्तभंावर उभा असलेला पतुळा पादहला.  
“ही जागा चांगली आहे. इथ ेभरपरू ताजी हवा आहे.” 

  मित्र ननघनू गेल्यावर वप्रयकर पाकोळीला एकटे वाटू लागले. 
त्याला आपल्या पे्रिाची चचतंा वाटू लागली. “ती एक शब्दसदु्धा 
बोलत नाही,” तो म्हणाला, “ती नखरेल तर नाही ना! ती 
नेहिी वाऱ्याशी प्रेिालाप करताना ददसत.े” आणण खरंच, जेव्हा 
कधी वारा वाहात असे, लव्हाळी त्यावर डौलाने झुलत असे.  



   “हा पतुळा पावसापासनू िाझा बचाव करणार नसेल तर याचा उपयोग 
काय? िला एखाद्या घराच्या चचिणीिध्ये आसरा शोधायला हवा,” 
पाकोळी म्हणाला. तो उडून जाण्याच्या तयारीत असतानाच त्याच्या 
अगंावर नतसरा थेंब पडला. त्याने वर पादहले. काय ददसले त्याला? 
    आनदंी राजपतु्राचे डोळे अश्रूंनी डबडबले होत.े त्याच्या सोनेरी 
गालांवरून अश्रू ओघळत होत.े चंद्रप्रकाशात राजपतु्राचा चेहरा खूप  
सुदंर ददसत होता. पाकोळीला त्याची दया आली.  
  “त ूकोण आहेस?” पाकोळीने ववचारले.  
  “िी आनदंी राजपतु्र आहे.”  
     “िग रडतोयस का असा? तझु्या अश्रूंनी िला मभजवनू  
टाकल”ं पाकोळी म्हणाली.  
“िी जजवतं होतो तवे्हा िाझ्याकड े 
िनषु्याचं ह्रदय होत.ं तवे्हा अश्रू काय  
असतात याची िला कल्पनाही नव्हती.  
कारण िी चचतंािकु्त राजवाडयात  
राहायचो. नतथे द:ुखाला प्रवेश  
नसायचा. 

   ददवसा िी बागेत सवगंडयांसोबत खेळायचो आणण 
सधं्याकाळी िोठ्या सभागहृात नतृ्य करायचो. बागेभोवती एक 
िजबतू मभतं होती. िाझ्या आजुबाजलुा एवढं सौंदयफ होत ंकी 
त्या मभतंीपमलकडचं जग कस ंआहे, हेदेखील िी कधी कुणाला 
ववचारल ंनाही. दरबारी लोक िला आनदंी राजपतु्र म्हणत. िी 
असाच जगलो आणण एक ददवस िेलो. आता या लोकानंी िला 
एवढ्या उंचावर उभ ंकेलयं की इथून िला शहराची सारी कुरुपता 
आणण द:ुखं सहजपणे ददसतायत. िाझं ह्रदय शीशाचं बनलयं. 
पण िी रडण्याव्यनतररक्त काहीच करू शकत नाही.” 

    “इथे िाझ्यासाठी सोन्याचा पलगं 
आहे,” आजुबाजुला बघत तो पटुपटुला. 
तो झोपायची तयारी करू लागताच 
पाण्याचा एक िोठा थेंब त्याच्या 
अगंावर पडला. “हे काय! आभाळात 
ढग नाहीत, तारे स्पष्टपणे चिकताना 
ददसतायत आणण तरीही पाऊस 
पडतोय! उत्तर यरुोपिधल ंहवािान 
खरंच भयानक आहे. लव्हाळीला पाऊस 
आवडतो. पण त्यात नतचा स्वाथफ 
दडलाय.” 
   पनु्हा एक थेंब खाली पडला. 



 “काय हा सोन्यापासनू बनलेला 
नाही?” पाकोळी पटुपटुला. तो 
र्ार ववनम्र होता आणण कुणावर 
व्यक्तक्तगत टीका करत नस.े 
    पतुळा िदृ ूआवाजात बोल ू
लागला, “इथून थोड ंदरू एका 
गल्लीत एक गरीब घर आहे. 
त्याची एक णखडकी खुली आहे. 
त्यातनू िला टेबलवर बसलेली 
बाई ददसतये. नतचा चेहरा उदास 
आणण ननस्तजे आहे. मशवणकाि 
करून ती घर चालवत.े सयुांिळेु 
नतच्या हातांना भोकं पडलीयत 
आणण त ेखडबडीत झालेयत. ती 
राणीच्या कपडयांवर रु्लांचा 
कशीदा करतये. खोलीच्या 
कोपऱ्यात बबछान्यावर नतचा 
आजारी िलुगा आहे. त्याच्या 
अगंात ताप आहे आणण तो सतं्र 
िागतोय. आईकड ेत्याला 
द्यायला नदीच्या पाण्यामशवाय 
काही नाही. म्हणून तो िलुगा 
रडतोय. पाकोळी मित्रा,  त ू
िाझ्या तलवारीच्या िठुीतल ं
लाल िाणणक काढून त्या गरीब 
बाईला देशील का? िाझे पाय 
बांधले गलेे आहेत. त्यािळेु िी 
हालचाल करू शकत नाही.” 

    “पाकोळी मित्रा, त ूएक रात्र थांबनू िाझा दतू बन ूशकत 
नाहीस का? तो िलुगा तहानलेला आहे. त्याची आई द:ुखी आहे,” 
पतुळा कळवळून बोलला. 
  “िला िलु ंआवडत नाहीत. िागल्या उन्हाळ्यात िी 
नदीककनारी राहायचो. तवे्हा चक्कीच्या िालकाच्या दोन खोडकर 
िलुांनी िाझ्यावर दगड रे्कले. तसा एकही दगड िला लागला 
नाही कारण िी चपळ आहे. पण त्या िलुांनी दगड रे्कून िाझा 
अपिान केला,” पाकोळी म्हणाला. 
     पण आनदंी राजपतु्राच्या चेहऱ्यावर पसरलेली उदासी पाहून 
पाकोळीला वाईट वाटले. “इथे खूप थंडी आहे. पण िी एक रात्र 
तझु्यासोबत राहून तझुा दतू बनायला तयार आहे.” पाकोळी 
बोलला.  
   “तझुे खूप खूप आभार,” राजपतु्र म्हणाला.  
   िग पाकोळीने राजपतु्राच्या तलवारीतनू लाल रंगाचे िाणणक 
काढले आणण तो त्या गरीब बाईच्या घराकड ेननघाला. तो 
चचफच्या िनोऱ्यावरून उडाला. िनोऱ्यावर देवदतूांची शभु्र पांढरी 
सगंिरवरी मशल्पे कोरली होती.     

    “िला इजजप्तला जायचंय,” 
पाकोळी म्हणाला, “िाझे मित्र 
नाईल नदीवरून उडतायत, 
नदीतल्या किळ रु्लांशी 
दहतगजु करतायत. लवकरच त े
झोपण्यासाठी िहान राजाच्या 
कबरीत जातील. राजा स्वत: 
नतथे आपल्या शवपेटीत 
चचरननद्रा घेतोय. त्याचं शरीर 
वपवळ्या तागािध्ये गुडंाळलयं. 
िसाला भरून त ेदटकवनू 
ठेवलयं. त्याच्या िानेवर गोल 
दहरव्या रंगाच ेिौल्यवान खड े
जडवलेली साखळी आहे आणण 
त्याचे हात सकुलेल्या 
पानांसारखे आहेत.”    



  पाकोळी राजवाडयावरून उडू लागला तवे्हा त्याला खाली नतृ्याचा आवाज ऐकू 
आला. एक सुदंर िलुगी नतच्या वप्रयकरासोबत बाहेर सज्ज्जात येऊन उभी 
रादहली. 
   “आज चांदणं ककती छान पडलयं! पे्रिाची ताकद काही औरच असत ेनाही!” 
वप्रयकर म्हणाला.  
   “नतृ्य करण्याच्या वेळी िाझा पोषाख तयार असेल अशी आशा करत.े िी 
रु्लांचा कशीदा करण्यासाठी िाझा पोषाख एका बाईकड ेददलाय. पण या 
मशवणकाि करणाऱ्या बायका र्ारच आळशी असतात,” िलुगी म्हणाली.  
   पाकोळी नदीवरून उडाला. नदीतील जहाजांच्या मशडांवर कंदील लटकत होत.े 
शवेटी तो गरीब बाईच्या घरी पोहोचला. आत एक िलुगा पलगंावर तापाने 
र्णर्णत पडला होता. त्याच्या आईला झोप लागली होती. ती खूप थकली 
होती. पाकोळी टणटण उडया िारत आत गेला आणण त्याने लाल िाणणक 
बाईच्या मशवणकािाच्या टेबलवर ठेवले. िग त्याने आपल्या पखंांनी िलुाच्या 
कपाळाला वारा घातला. “ककती छान वाटतंय! िी बरा होत चाललोय बहुधा,” 
असे म्हणत िलुगा गाढ झोपी गेला.  
   िग पाकोळी आनदंी राजपतु्राकड ेपरतला. त्याने राजपतु्राला सवफ काही कथन 
केल.े  
     “नवलच आहे! इथे खूप थंडी आहे. तरी िला खूप छान, उबदार वाटतयं,” 
पाकोळी म्हणाला.  
     “कारण आज त ूएक सत्किफ केलयंस,” राजपतु्र म्हणाला.  

    पाकोळी ववचारात पडला. िग त्याला झोप लागली. ववचार 
करताना त्याला नेहिी झोप येत असे. ददवस उजाडल्यावर तो 
नदीवर स्नान करायला गेला 
  “ककती असािान्य घटना!” पाकोळीला नदीवर पाहून पक्षीशास्त्राचा 
एक प्राध्यापक आश्चयाफने म्हणाला, “थंडीच्या ददवसांत चक्क 
पाकोळी!” त्याने स्थाननक वतृ्तपत्रांत याबाबत एक लेख मलदहला. 
त्यावर लोकांच्या चचाफ झाल्या. पण लखे एवढा जक्लष्ट होता की 
र्ार लोकांना तो सिजला नाही.  
   “आज रात्री िी इजजप्तला जाईन,” हा ववचार करून पाकोळी खशु 
झाला. िग तो सावफजननक स्िारके बघत कर्रला आणण चचफच्या 
िनोऱ्यावर जाऊन बराच वेळ बसला. त्याला पाहून चचिण्यांनी 
चचवचचवाट केला आणण म्हणाल्या, “कोण हा अपररचचत?” 
   हे ऐकून पाकोळीला गिंत वाटली. चंद्र उगवल्यावर तो आनदंी 
राजपतु्राकड ेपरतला.  
   “इजजप्तिध्ये कुणाला काही सदेंश पाठवायचाय? िी नतथे 
जाण्यासाठी ननघतोय,” पाकोळीने ववचारल.े 
   “पाकोळी, पाकोळी, त ूआणखी एकच ददवस िाझ्यासोबत राहू 
शकणार नाहीस का?”राजपतु्राने अजीजीने ववचारले.  
   “िला इजजप्तला जायचंय. िाझ ेमित्र एव्हाना सदुान देशात 
खळाळत वाहाणाऱ्या नाईलच्या धबधब्यावर पोहोचले असतील. नतथे 
पाणघोड ेगवतात पहुडलेले असतात. नतथे गॅ्रनाइटच्या एका िोठ्या 
मसहंासनावर िेिनॉन देवाचा पतुळा आहे. रात्रभर तो चादंण्या 
िोजत बसतो आणण सकाळ उजाडल्यावर आनदंाने एक आरोळी 
ठोकून पनु्हा शांत होतो. दपुारी वपवळे मसहं पाणी वपण्यासाठी 
नदीप्रवाहात उतरतात. त्यांचे डोळे दहरव्या पाचूंसारखे भासतात 
आणण त्यांची गजफना धबधब्याच्या आवाजापेक्षाही िोठी आहे,” 
पाकोळी म्हणाला.  



     “पाकोळी, पाकोळी,” राजपतु्र म्हणाला, 
“िला शहरात एक तरूण त्याच्या छोट्याशा 
खोलीत खुचीवर बसलेला ददसतोय. त्याच्या 
टेबलवर कागद पसरलेयत. तो त्यावर 
झुकलाय. शजेारी एका भांडयात सकुलेली 
जांभळी रु्ल ंआहेत. तो एका नाटकाचं 
मलखाण करतोय. पण एवढ्या थंडीत त्याचे 
हात चालेनासे झालेयत. त्याच्या शगेडीत आग 
नाही. भकेुने तो अधफिेला झालाय.” 
  “िी आणखी एक रात्र तझु्यासोबत थांबेन,” 
सह्रदयी पाकोळी म्हणाला, “िी त्या तरुणाला 
लाल िाणणक देऊन येऊ का?” 
  “िाझ्याकड ेआणखी िाणणक नाहीत. पण त ू
िौल्यवान नीलि रत्नाने बनलेला िाझा एक 
डोळा काढून त्याला देऊन ये. हे रत्न हजारो 
वषाांपवूी भारतातनू आणले होत.े तरूण हे रत्न 
ववकून जळण खरेदी करेल आणण त्याचे नाटक 
मलहून पणूफ करू शकेल,” राजपतु्र म्हणाला.   
  “राजपतु्रा, िी तझुा डोळा काढू शकत नाही,” 
रडवेला होत पाकोळी म्हणाला. 
  “पाकोळी, पाकोळी, िाझी आञा आहे तलुा,” 
राजपतु्र म्हणाला. 
   

  िग पाकोळीने राजपतु्राचा एक डोळा 
काढला आणण तो तरुणाच्या घराकड े
उडाला. घराच्या छताला असलेल्या 
भोकातनू तो सहज खोलीत मशरला. तरूण 
आपले डोके दोन्ही हातांिध्ये धरून बसला 
होता. त्याने पाकोळीच्या पंखांचा र्डर्डाट 
ऐकला नाही. काही वेळाने त्याने सकुलेल्या 
रु्लांजवळ नीलि रत्न पादहले. 
         “िाझ्या कािाची कदर करणारं कुणीतरी आहे वाटत.ं 

त्यानेच ही भेट िला पाठवली असावी. आता िी िाझ ं
नाटक मलहून पणूफ करू शकतो,” िग तरूण चचतंािकु्त ददस ू
लागला.   
   पढुच्या सकाळी पाकोळी बदंरावर गेला. नतथे एका 
िोठ्या जहाजाच्या मशडावर जाऊन बसला. खलाशी िोठिोठे 
पेटारे दोरखंडाने खेचून जहाजात चढवत होत ेआणण ओरडत 
होत,े “हैशा! हैशा!” पाकोळी ओरडला, “िी इजजप्तला 
चाललोय!” पण त्याचा आवाज कुणीच ऐकला नाही. चदं्र 
उगवल्यावर पाकोळी आनदंी राजपतु्राकड ेपरतला. 
   “िी तिुचा ननरोप घ्यायला आलोय,” तो राजपतु्राला 
म्हणाला.  
   “पाकोळी, पाकोळी, आणखी र्क्त एकच रात्र इथे थांब,” 
राजपतु्राने ववनवणी केली.  
   “हा थंडीचा िोसि आहे. लवकरच बर्फ  पडायला सरुुवात 
होईल. यावेळी इजजप्तिधल ंहवािान उबदार असत.ं 
आळसावलेल्या िगरी छानपकैी चचखलात पडून राहातात. 
िाझ ेमित्र बाल्बीच्या िदंदरात एक घरटं बांधतायत. पांढरी-
गलुाबी कबतुरं त्यांना पाहातायत आणण कुजबजुतायत. 
राजपतु्रा तलुा सोडून जायच ंजीवावर येतयं. पण िी तलुा 
कधीही ववसरणार नाही. पढुच्या वसतं ऋततू िी परतने. 
सोबत तझु्यासाठी लाल गलुाबापेक्षाही गदफ लाल असलेल ं
िाणणक आणेन. सागराच्या ननळाईइतकंच ननळं असलेल ंरत्न 
आणेन,” पाकोळी म्हणाला.   



  “िी तिुच्यासोबत एक रात्र थांबतो. पण िी तिुचा दसुरा डोळा काढू 
शकत नाही. तस ंकेल ंतर तमु्ही आंधळे व्हाल,” पाकोळी म्हणाला.  
  “पाकोळी, पाकोळी, िी सांचगतलयं तसचं कर,” राजपतु्राने आञा 
केली.  
   शवेटी पाकोळीने राजपतु्राचा दसुरा डोळाही काढला. िग तो उडाला 
आणण नीलि रत्न त्या लहान िलुीच्या तळहातावर ठेवले. “ककती छान 
रंगीत काच आहे!” िलुगी डोळे ववस्र्ारत बोलली आणण हसतहसत घरी 
पळाली 
   पाकोळी राजपतु्राकड ेपरतला. “आता तमु्ही आधंळे झालात. म्हणून 
िी तिुच्यासोबतच राहायच ंठरवलयं.” 
     “नाही पाकोळी, आता त ूइजजप्तला जाऊ शकतोस,” राजपतु्र म्हणाला. 
   “िी कायि तिुच्यासोबत राहाणार,” असे म्हणून तो राजपतु्राच्या 
पायाशी झोपला.   
   पढुच्या ददवशी पाकोळी राजपतु्राच्या खांद्यावर बसला आणण त्याने 
राजपतु्राला ववववध देशांच्या गिंतीजिती सांचगतल्या. त्याने नाईलच्या 
ककनाऱ्यावरील लाल पाणपक्ष्यांबद्दल सांचगतले. हे पक्षी लांबलचक रांगेत 
उभे राहून चोचीत िासे कसे पकडतात याचे वणफन केले. त्याने 
वाळवटंातील प्राचीन जस्रं्क्सबद्दल सांचगतले. तसेच त्याने हातात 
अबंरच्या िाळा घेऊन ऊंटांसोबत चालणाऱ्या व्यापाऱ्यांबद्दलही सांचगतले. 

      “पाकोळी मित्रा, त ूिला सगळ्या 
नवलाईच्या गोष्टी सांचगतल्यास. पण जगात 
सगळ्यात नवलाईची गोष्ट आहे लोकांचे द:ुख! 
द:ुखाएवढी गढू गोष्ट कोणतीच नाही. पाकोळी 
मित्रा, या शहरावरून उडत जा आणण तलुा 
काय ददसत ेत ेिला सांग,” राजपतु्र म्हणाला.  
    
       िग पाकोळी सपंणूफ शहरावरून उडत गेला. 
त्याने श्रीितं लोक आपल्या घरी िौजिस्ती 
करतायत, हे पादहल.े त्याने मभकारी रस्त्यावर 
भीक िागतायत, हे पादहल.े तो अधंाऱ्या 
गल्ल्यांतनू उडत गेला तवे्हा त्याने भकेुल्या 
िलुांचे ननस्तजे चेहरे पादहले.  

     आनदंी राजपतु्र म्हणाला, “खाली 
चौकात िाचीस ववकणारी एक लहान 
िलुगी उभी आहे. नतच्या सगळ्या  
िाचीस नाल्यात पडल्यायत. ती घरी 
िाचीसचे पसैे घेऊन गेली नाही तर नतचे 
वडील नतला िारणार. म्हणनू ती रडतये. 
नतच्याकड ेचपला, िोजे नाहीत की डोके 
झाकायला कपडा नाही. पाकोळी, त ू
िाझ्या दसुऱ्या डोळ्यातल ंनीलि रत्न 
नतला देऊन ये. िग नतचे वडील नतला 
िारणार नाहीत.”  

त्याने पलुाखाली दोन लहान 
िलेु उब मिळवण्यासाठी 
एकिेकांच्या मिठीत 
झोपलीयत, हे पादहल.े 
   



    पाकोळी उडून पनु्हा राजपतु्राकड ेआला आणण त्याने शहरात काय 
पादहले त ेकथन केले.  
  “िाझ्या शरीरावर सोन्याची पान ंआहेत. एक-एक पान काढून 
शहरातल्या गरीबांना वाट. सोन ंमिळाल्यावर त ेखुश होतील,” राजपतु्र 
म्हणाला.  
  हळूहळू राजपतु्राच्या शरीरावरील सवफ सोने सपंनू गेले. आता राजपतु्र 
खूप नीरस व ननराश ददस ूलागला.  

    गरीबांना सोने मिळाल्यावर त्यांच्या िलुांचे चेहरे रु्लले. त े
गल्ल्यांिध्ये हसताखेळताना ददस ूलागले. “आता आपल्याला भाकरी 
खायला मिळेल,” त ेओरडू लागले. 
     िग दहिवषाफव झाला. भरपरू बर्फ  पडले. रस्त ेजणू चांदीचे 
बनवल्यासारखे तजेस्वी आणण चिकदार वाटू लागले. घरांच्या छतांना 
लटकलेले बर्ाफचे स्र्दटक खंजीरांसारखे ददस ूलागले. लोक र्रचे कपड े
घालनू कर्रू लागले. लहान िलेु लोकरीच्या टोप्या घालनू बर्ाफवर 
स्केदटगं करू लागले.      
  गरीब बबचारा पाकोळी थडंीने गोठून गेला. पण तो राजपतु्राला सोडून 
गेला नाही. तो राजपतु्रावर पे्रि करू लागला होता. बेकरीवाल्याने 
दाराबाहेर रे्कलेला बे्रडचा तकुडा पाकोळीने उचलला आणण आपल्या 
तोंडात टाकला. आपले पखं र्डर्डवनू त्याने स्वत:ला उब देण्याचा 
प्रयत्न केला. 
  अखरेीस, त्याला कळून चुकले की तो लवकरच िरणार आहे. त्याच्या 
अगंात राजपतु्राच्या खांद्यापयांत पोहोचण्याचे बळ तवेढे मशल्लक होत.े   
  “ननरोप घेतो, राजपतु्रा!” तो पटुपटुला, “काय िी तझु्या हाताचं चुंबन 
घेऊ शकतो?” 
  “त ूइजजप्तला चाललायस याचा िला आनदं आहे. त ूिाझ्यासाठी इथे 
बराच काळ रादहलास. खरंतर त ूिाझ्या ओठांचं चुंबन घ्यायला हवसं 
कारण िाझं तझु्यावर पे्रि आहे,” राजपतु्र म्हणाला. 
    “िी इजजप्तिध्ये जात नादहए. िी ितृ्यचू्या दारात चाललोय. आणण 
ितृ्य ूहा झोपेचा भाऊ आहे, नाही का?” पाकोळी म्हणाला. 
  त्याने आनदंी राजपतु्राच्या ओठांचे चुंबन घेतले. िग तो राजपतु्राच्या 
पायाशी ननपचचत पडून रादहला आणण िेला.  
  त्याच क्षणी पतुळ्याला  
आतनू भेग पडल्यासारखा  
आवाज आला. जणू काहीतरी 
तटून गेले. पतुळ्याच्या  
आतील शीशाच ेह्रदय  
काडकन िोडून त्याचे दोन  
भाग झाल ेहोत.े  
हा ननजश्चतच एक भयानक  
कठोर दंड होता.    



    दसुऱ्या ददवशी सकाळी िहापौर इतर 
सदस्यांसोबत चौकात कर्रायला आले. स्तभंावर 
उभा असलेल्या पतुळ्याकड ेपाहून त ेम्हणाले, “हा 
आनदंी राजपतु्र ककती जीणफ ददसतोय!” 

  “हो एकदि जीणफ ददसतोय,” सदस्य एकसरुात 
म्हणाल.े त ेनेहिीच िहापौरांच्या हो ला हो 
म्हणत. पतुळा बघण्यासाठी सवफ स्तभंावर गेले.  

   “तलवारीतनू िाणणक गळून पडलयं, डोळे गायब 
झालेयत आणण अगंावर सोन्याची पानसंदु्धा 
नादहयेत,” िहापौर म्हणाले, “हा पतुळा आता 
मभकाऱ्यासारखा ददसतोय.” 

  “हो, पतुळा आता मभकाऱ्यासारखा ददसतोय,” 

सदस्य एकसरुात म्हणाले.  

  “आणण इथ ेबघा, एक पक्षी िरून पडलाय,” 

िहापौर म्हणाले, “पक्ष्यांना इथे िरायची 
परवानगी नाही अस ंघोषणापत्र तयार करा.” 
क्लकफ ने या सचूनेची नोंद केली.  

      म्हणून त्यांनी आनदंी राजपतु्राचा पतुळा खाली काढला. “आता 
त्याचं सौंदयफ हरपल.ं त्याचा काही उपयोग नाही,” ववद्यापीठाचे कला 
शाखचेे प्राध्यापक म्हणाले.  

   त्यांनी पुतळ्याला एका भट्टीत ववतळवले. ववतळवलेल्या धातचुे 
काय करायचे, हे ठरवण्यासाठी िहापौरांनी एक बठैक बोलावली. “नतथे 
दसुरा पतुळा उभारुया. हा पतुळा िाझा असेल,” त ेम्हणाले.   

  “नाही, हा पतुळा िाझा असेल,” नगरपररषदेचा प्रत्येक सदस्य 
म्हणू लागला आणण त ेआपापसांत भांडू लागले.  

  “ककती ववचचत्र गोष्ट आहे!” भट्टीतील कारागीर म्हणाले, “हे िोडलेल ं
शीशाचं ह्रदय भट्टीत ववतळल ंनाही. त ेरे्कून ददल ंपादहजे.” 

      त्यांनी त ेह्रदय भगंारात टाकून ददले. नतथेच ितृ पाकोळीचे 
शरीरसदु्धा पडले होत.े  

  “िला शहरातल्या सवाफत िौल्यवान दोन वस्त ूआणनू दे,” ईश्वराने 
आपल्या दतूाला सांचगतले. दतू शीशाचे ह्रदय आणण ितृ पाकोळीचे 
शरीर घेऊन आला.  

  “त ूअनतशय योग्य ननवड केलीयस. िाझ्या स्वगाफतल्या बागेत हा 
पाकोळी सतत आनदंाने गात राहील आणण िाझ्या सोन्याच्या शहरात 
आनदंी राजपतु्र िाझ ेगणुगान करत सखुात राहील.” 



ऑस्कर वाइल्ड 

  एकोणणसाव्या शतकात लोकांना पररकथांिध्ये नव्याने रस वाटू लागला. 
त्यािुळे िुलांसाठी पुस्तके मलदहण्याच्या व प्रकामशत करण्याच्या व्यवसायाला 
गती आली. तोपयांत िुलांसाठी मलदहण्यात येणारे बहुतेक सादहत्य नीनतकथा 
आणण धामिफक स्वरुपाच ेहोते. पण 1823 साली ब्रदसफ चग्रि यांच्या कथांच े
अनुवाद प्रकामशत झाल्यावर हे चचत्र बदलले. अचानक पररकथांच ेपेव रु्टले 
आणण िुलांना िनोरंजनाचा नवा खजजना मिळाला. यािुळे नव्या दिाच्या 
लेखक व कववनंाही मलखाणासाठी स्रू्ती मिळाली.  
   ऑस्कर वाइल्डचा जन्ि 16 ऑक्टोबर 1854 रोजी आयलांडिधील डजब्लन 
शहरात ववल्यि आणण स्पेरेंझा वाइल्ड या दांपत्याघरी झाला. त्याकाळात त्याच े
आईवडीलही परीकथेच्या प्रवाहात ओढले गेले आणण त्यांनी ऑस्कर व त्याच्या 
भावासाठी आयरीश लोककथांचा संग्रह केला.     

    खरंतर वाइल्डने बालपणीच्या आठवणींपेक्षा स्वत:च्या िुलांसाठी 
परीकथांिध्ये रस घेतला. त्यांचा िुलगा मसरील आईच्या पोटात असतानाच 
त्याने “आनंदी राजपुत्र” ही कथा मलदहली. या कथेत त्याने सिाजातील ववषिता 
आणण गरीबांच ेद:ुख ववशद केले.   

     30 नोव्हेंबर 1900 रोजी फ्रान्सिधील पॅररस शहरात ऑस्कर वाइल्डचे 
ननधन झाले.     


